Zápis č. 12/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 27.10.2015
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

18:00 hodin
20:00 hodin
ing. L. Hadrava, Bc. J. Novák
E. Kovářová, , ing. J. Krahulík, P. Novák, ing. L. Hadrava,
Bc. J. Novák, L. Hovorka
Mgr. J. Blažková

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Prodej pozemku – K. Picka, ing. Zajíc
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
5. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové agendy
6. Zajištění organizace Mikulášské zábavy
7. Rozpočtová změna č.8
8. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost starostky obce v bodu 8. Různé doplněn takto:
a) Rozpočtová změna č.9
b) Zřízení sběrného místa kovového odpadu
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 6
-

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. J. Novák a ing. L. Hadrava.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

3. Prodej pozemku 154/3 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice – ing. Zajíc
Prodej části pozemku 2440 v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice – K. Picka
Tento bod navazuje na bod č.3 a bod č. 5a) zasedání ZO dne 29.9.2015.
Zastupitelé na minulém zasedání schválili záměr prodeje pozemků na základě žádostí
o prodej pozemku. Oba záměry byly zveřejněny na úřední desce po zákonem
stanovenou dobu. Jelikož se o část pozemku 2440 v k.ú. Dolní Žďár žádný další
zájemce nepřihlásil, je jediným zájemcem předkladatel žádosti pan Karel Picka.
O pozemek 154/3 v k.ú. Horní Lhota se také žádný další zájemce nepřihlásil,
předkladatel žádosti ing. Zajíc však starostce obce a zastupitelům zaslal dopis v němž
píše, že s navrhovanou cenou 60,- Kč za metr čtverečný nesouhlasí a navrhuje kupní
cenu dle znaleckého posudku. Zastupitelé tuto variantu projednali a shodli se, že
s prodejem za odhaní cenu nesouhlasí a trvají na prodejní ceně 60,- Kč za metr
čtverečný, jelikož záměrem ing . Zajíce je komerční využití tohoto pozemku.
Návrh usnesení 1-12/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku
2440 v k.ú. Dolní Žďár u Lásenice za cenu 20,- Kč za jeden metr čtverečný panu Karlu
Pickovi. Přesná výměra bude stanovena na základě geometrického plánu, který zajistí
kupující. Dále zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem ing. Zajíce na koupi
pozemku 154/3 v k.ú. Horní Lhota u Lásenice za cenu stanovenou znaleckým
posudkem a trvá na prodejní ceně 60,- Kč za metr čtverečný.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby informovala dotčené osoby a instituce o přijatém usnesení.

4. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce.
5. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové agendy
Zastupitelstvu byl předložen dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku
přestupkové agendy s platností od 1.1.2016. Tímto dodatkem se zvyšuje poplatek za
každý došlý (oznámený) přestupek z 1000,- Kč na 1200,- Kč.
Návrh usnesení č. 2-12/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1
k veřejnoprávní smlouvě na úseku přestupkové agendy.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění a pověřuje starostku
obce, aby informovala dotčené osoby a instituce o přijatém usnesení.
6. Zajištění organizace Mikulášské zábavy
Zajištění organizace Mikulášské zábavy si bere na starosti místostarosta a starostka
obce.

7. Rozpočtová změna č.8
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová změna č.8.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č.8.
8. Různé
a) Rozpočtová změna č.9
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová změna č.9.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č.9.
b) Zřízení sběrného místa kovového odpadu
Zastupitelstvo projednalo záležitost zřízení sběrného místa kovového odpadu.
Byly zvažovány a diskutovány různé varianty shromažďování a likvidace kovového
odpadu.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr zřídit dvě sběrná místa kovového odpadu.
Budou zakoupeny dva kontejnery a opatřeny příslušným označením. Tyto nové
kontejnery budou umístěny vedle stávajících kontejnerů na plast, papír a sklo.

Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2015
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

